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AD. II   CZĘŚĆ OPISOWA (branża konstrukcyjno-budowlana) 

 

1/  Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- Umowa ze Zleceniodawcą  

POSIR 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 

Ul. Chwiałkowskiego 34 

61-553 Poznań 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane                                                

(tekst jednolity Dz. U. 2010r. nr 243, poz. 1623) 

- Przeprowadzone przez autora ekspertyzy 3 (trzy) wizje lokalne 

- Udostępniona przez POSIR istniejąca dokumentacja archiwalna 

- Postanowienie Nr 92/2014                                                                                        

Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego dla Miasta Poznania             

(patrz str. 13-14) 

Normy związane: 

- PN-82-B-02001 Obciążenia budowli-obciążenia stałe 

- PN-82-B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 

- PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych.                         

  Obciążenia Wiatrem 

 

2/  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania, jest ekspertyza techniczna przedmiotowej pływalni 

krytej „RATAJE”, zlokalizowanej w Poznaniu - osiedle Piastowskie 55a                  

(na obiekcie 53   w ramach wyszczególnionych branż) 
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3/  Postanowienie PINB dla Miasta Poznania Nr 92/2014                           
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4/  Dane techniczne obiektu pływalni „RATAJE” 

 

Widok pływalni „RATAJE” z satelity 

 

- powierzchnia zabudowy całego obiektu pływalni Fz = 1284m2  

- powierzchnia tarasu wraz ze schodami                   Ft = 468m2  

- powierzchnia zabudowy ogółem                              Fc = 1752m2    

 

 

 



17 
 

 

Podział budynku pływalni na segmenty   

Budynek pływalni 

- powierzchnia użytkowa Fu = 523.5m2  

- kubatura K = ~3516m3  

- ilość kondygnacji >> 1 

- fundamenty: żelbetowe 

- ściany: murowane z cegły na zaprawie wapienno-cementowej 

- tynki: wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne 

- dach: rama stalowa trójkątna z dwuteownika ażurowego IN220                          

w rozstawie L = 3.0m 

Konstrukcja dachu jest stężona stężeniami poziomymi połaciowymi                     

w sąsiedztwie ścian szczytowych (Fot. Nr2 oraz Fot. Nr3)  

- płatwie aluminiowe o przekroju prostokątnym o wymiarach: 80mm x 48mm 

- pokrycie dachu stanowią płyty poliwęglanowe 
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    Fot. Nr1 (widok pływalni) 

 

    Fot. Nr1.2 (widok pływalni) 
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Fot. Nr2 (stężenie połaciowe w sąsiedztwie ściany szczytowej) 
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Fot. Nr3 (stężenie połaciowe w sąsiedztwie ściany szczytowej) 
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Segment socjalno-gospodarczy 

- powierzchnia użytkowa Fu = 378.75m2  

- kubatura K =~ 1136.25m3  

- ilość kondygnacji >> 1 

- fundamenty: żelbetowe 

- ściany: murowane z cegły na zaprawie wapienno-cementowej 

- tynki: wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne 

- dach: prefabrykowane płyty żelbetowe kanałowe ułożone na wieńcach             

żelbetowych, pokryte papą, oraz prefabrykowane żelbetowe płyty korytkowe 

na konstrukcji stalowej, pokryte papą 

Segment techniczno-technologiczny 

- powierzchnia użytkowa Fu = 128.70m2  

- kubatura K =~ 493.11m3  

- ilość kondygnacji >> 1 

- fundamenty: żelbetowe 

- ściany: murowane z cegły na zaprawie wapienno-cementowej 

- tynki: wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne 

- dach: prefabrykowane płyty żelbetowe kanałowe ułożone na wieńcach             

żelbetowych, pokryte papą. 

Wentylatorownia 

- powierzchnia użytkowa Fu = 79.84m2  

- kubatura K =~ 239.52m3  

- ilość kondygnacji >> 1 

- fundamenty: żelbetowe 

- ściany: murowane z cegły na zaprawie wapienno-cementowej 
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- tynki: wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne 

- dach: prefabrykowane płyty żelbetowe kanałowe ułożone na wieńcach             

żelbetowych, pokryte papą. 

Czerpnia powietrza 

Na zewnątrz kompleksu budynków (wyszczególnionych segmentów), od strony 

północnej, znajduje się zagłębiona w gruncie czerpnia powietrza. 

 Taras 

Od strony zachodniej kompleksu budynków (wyszczególnionych segmentów), 

znajduje się wykonany na gruncie z płyt betonowych taras. 

- powierzchnia użytkowa tarasu Ft  =~ 468.00m2 

5/  Stan techniczny budynku pływalni „RATAJE” 

Budynek pływalni „RATAJE”, powstał na początku lat siedemdziesiątych 

ubiegłego stulecia w 1974 roku. Czterdziestoletnia eksploatacja obiektu 

spowodowała znaczne zużycie wszystkich instalacji mających wpływ na 

bezpieczeństwo osób korzystających z przedmiotowej pływalni (instalacji 

elektrycznej, instalacji wod-kan, oraz instalacji uzdatniania wody basenowej) 

5.1 Dach nad budynkiem pływalni 

Osłabieniu spowodowanym przez lokalne (punktowe) ogniska korozji, uległa 

również główna stalowa konstrukcja nośna przekrycia pływalni. Stan techniczny 

konstrukcji nośnej przekrycia pływalni, jest niezadowalający. Na Fot. Nr5           

w miejscach podparcia płatwi wykonanych z zamkniętego prostokątnego 

profilu aluminiowego o wymiarach:  80mm x 48mm, widać bardzo mocne 

punktowe ogniska korozji. Należy zadać pytanie, co jest powodem miejscowej 

zaawansowanej korozji tak wielu punktów podparć płatwi na których są oparte 

płyty poliwęglanowe. Korozja ta ma trojakie podłoże: 

a/  Po wywierceniu otworów na śruby mocujące płatwie do pasa górnego 

dźwigara ramy nośnej przekrycia pływalni, pozostały ostre krawędzie na 

których położona bardzo cienka warstwa lakieru,  szybko przestała pełnić 

funkcję ochronną. 
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b/  Korozja wżerowa (pitting). Występująca szczególnie w środowisku chlorków, 

powodująca głębokie wżery w metalu. Zapoczątkowana na krawędzi otworów 

dla śrub mocujących korozja (omówiona w poprzednim punkcie), została 

spotęgowana obecnością chloru. 

c/  Zastosowane przekładki, których zadaniem było odizolowanie od siebie 

dwóch różnych metali (stali i aluminium), ze względu na fakt, że nie zostały 

zastosowane wszędzie tam, gdzie było to konieczne, nie dają 100% gwarancji 

odseparowania tych dwóch metali. Należy zatem przyjąć, że korozja miejscowa 

ma również podłoże elektrochemiczne. Korozja elektrochemiczna powstaje na 

skutek działania krótkozwartych ogniw na styku metalu z elektrolitem. Ogniwa 

te powstają na skutek niejednorodności chemicznej lub fizycznej fazy 

metalicznej (styk różnych metali) Ma to związek z tak zwanym szeregiem 

elektrochemicznym metali. 

 

Fot. Nr5 (czerwone strzałki wskazują mocne punktowe ogniska korozji) 

Fot. Nr6  do Nr8 , pokazują zbliżenia kilku mocno skorodowanych punktów  
podparcia płatwi aluminiowych. 
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Fot. Nr6 (bardzo mocno skorodowany pas górny dwuteownika ramy  
nośnej  konstrukcji przekrycia pływalni) 

 

Fot. Nr7 (korozja spowodowała ubytek ~50% powierzchni przekroju   
pasa ściskanego dźwigara) 
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Fot. Nr8 (korozja spowodowała ubytek ~75% powierzchni         
przekroju pasa ściskanego dźwigara) 

 

Fot. Nr9 (naroże niższej części ramy konstrukcji nośnej przekrycia  

pływalni – czerwone strzałki pokazują punktowe zaawansowane          

ogniska korozji) 

Fot. Nr10 

Fot. Nr11 
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Fot. Nr10 (patrz odnośnik na Fot. Nr9) Czerwona strzałka pokazuje 

miejsce ubytku około 50% rozciąganego przekroju pasa górnego        

naroża ramy stalowej 

 

Fot. Nr11 (patrz odnośnik na Fot. Nr9) 
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                          Fot. Nr12 (szereg elektrochemiczny metali) 

 

Dodatkowo korozję stalowej głównej konstrukcji nośnej przekrycia                   

pływalni, potęguje wadliwie wykonane połączenie płyt poliwęglanowych. 

Płyty poliwęglanowe połączono „na styk”, nakryto od góry listwą 

metalową, przykręconą wkrętami samogwintującymi do płatwi 

aluminiowych (patrz Fot. Nr13, i Nr14) Zabezpieczeniem połączenia przed 

napływającą od góry wodą, miał stanowić kit trwale plastyczny „Olkit” 

Oczywiście jest to rozwiązanie, które nie gwarantuje szczelności pokrycia.  

 

 
Fot. Nr13 (płyty poliwęglanowe połączone na styk i nakryte od góry 

listwą metalową)  

Szczegół na 

Fot. Nr14 
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Fot. Nr14 (płyty poliwęglanowe połączone na styk, uszczelnione kitem 

trwale plastycznym ”OLKIT”) 

 

Oprócz tego, że obecne pokrycie płytami poliwęglanowymi budynku 

pływalni, nie spełnia aktualnie obowiązujących norm związanych                

z ochroną cieplną budynków, to biorąc po uwagę opisany powyżej stan 

techniczny głównej stalowej konstrukcji nośnej pływalni stwierdzam, że: 

 

Konstrukcja ta, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

 

Warunkiem dopuszczenia konstrukcji do dalszej eksploatacji, począwszy 

od 01.10.2014 roku, jest jej wzmocnienie, co jest przedmiotem 

opracowywanego aktualnie wielobranżowego Projektu Budowlanego, 

(uwzględniającego instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną              

z uwzględnieniem instalacji uzdatniania wody basenowej). Projekt ten 

swym zakresem obejmuje niezbędne minimum prac, których wykonanie 

będzie warunkiem Sine Qua Non (bezdyskusyjnym), dopuszczenia 

przedmiotowego obiektu do eksploatacji w wyżej wymienionym terminie.  

Kit trwale 

Plastyczny 
„OLKIT” 
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Następnie powstanie Projekt Architektoniczno-Budowlany Remontu 

całego  obiektu Basenu  „RATAJE”, który umożliwi Poznańskim Ośrodkom 

Sportu i Rekreacji „POSIR”, doprowadzenie etapami przedmiotowej 

pływalni do stanu wymaganego przez Prawo Budowlane.  

Obecna główna konstrukcja stalowa nośna przekrycia pływalni, 

przenosząca obciążenie własne, obciążenie płytami poliwęglanowymi 

oraz obciążenie wiatrem, jest wytężona w 67%. 

Weryfikację istniejącej konstrukcji, przeprowadzono programem          

ROBOT MILLENIUM 2010 
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Ze względu na konieczność doprowadzenia obiektu pływalni „RATAJE” do 

stanu wymaganego przez Prawo Budowlane, musi zostać docelowo 

wymienione pokrycie przedmiotowej pływalni. Mając na uwadze fakt, że 

1m2 płyty poliwęglanowej waży Qpol = 0.03kN/m2, a 1m2 fasady 

aluminiowo-szklanej waży Qfas = 0.90kN/m2 , a więc jest 30 razy cięższa, 

przeprowadzono ponownie analizę statyczną istniejącej konstrukcji 

nośnej przekrycia pływalni, obciążając ją nową fasadą. Okazało się, że 

obecna konstrukcja, nie jest w stanie przejąć takiego obciążenia. Nośność 

prętów, jest przekroczona o 27%. Dlatego też w Projekcie 

Architektoniczno-Budowlanym Remontu Basenu krytego „RATAJE”, 

będzie zaproponowana nowa konstrukcja nośna zadaszenia z drewna 

klejonego. Będą to kształtem identyczne ramy w stosunku do obecnej 

konstrukcji i w takim samym rozstawie modularnym, to znaczy co               

L = 3.0m 
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5.2  Rysunki przedstawiające sposób wzmocnienia konstrukcji nośnej 

pokrycia  pływalni 

 

 

Fot. Nr15 (sposób wzmocnienia górnego pasa dźwigara stalowego                    

w miejscach występowania zaawansowanej lokalnej korozji > miejsca 

podparcia płatwi aluminiowych)   
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Fot. Nr16 (Element wzmacniający górny pas belki stalowej 

dźwigara > patrz Fot. Nr15 

 

                               

                      Fot. Nr17 (Sposób połączenia ze sobą dwóch różnych metali         

                      pozycja 1 > dielektryk) 
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Każde miejsce podparcia płatwi aluminiowych w którym znajduje się 

zaawansowane ognisko korozji, należy przed wzmocnieniem polegającym na 

przyspawaniu profilu T90x90x10 (Fot. Nr 14 oraz Nr14), dokładnie oczyścić         

z korozji. Po przyspawaniu T90x90x10, każde naprawiane miejsce należy 

zabezpieczyć najpierw farbą antykorozyjną. Następnie całą konstrukcję należy 

pomalować farbą nawierzchniową. Proponuje się zastosowanie wskazanego 

poniżej zestawu malarskiego: 

-  malowanie podkładem wysoko cynkowym 

SIKACOR ZINC R 

-  malowanie warstwą pośrednią 

SIKACOR EG1 

-  malowanie nawierzchniowe 

SIKACOR EG5 

Oczywiście, można również zastosować inne – tańsze zestawy malarskie. 

5.3 Stropodach nad segmentem socjalno-gospodarczym 

 

               Fot. Nr18 (stropodach nad segmentem socjalno-gospodarczym) 
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Stropodach nad segmentem socjalno-gospodarczym, częściowo wykonany jest 

z prefabrykowanych żelbetowych płyty otworowch opartych na wieńcach 

opaskowych, częsiowo z żelbetowych płyt korytkowych, opartych na belkach 

stalowych. Od spodu płyt stropowych umocowano sufit podwieszony. Od góry 

na płytach jest położona warstwa wyrównujaca w postaci wylewki z zaprawy 

cementowej o grubości około 5.0cm Na wylewce jest położona 2 x papa na 

lepiku. Stropodach nie posiada izolacji termicznej. Zatem nie spełnia obecnych 

Norm, dotyczących ochrony cieplnej budynków. Podczas wykonywania robót 

remontowych, stropodach ten musi być poddany termomodernizacji. Musi 

zostać wymienione pokrycie dachu i wszystkie obróbki blacharskie. 

5.4 Stropodach nad segmentem techniczno – technologicznym oraz nad 

wentylatorownią 

 

Fot. Nr19 (stropodach nad segmentem socjalno-gospodarczym) 

Stropodach nad segmentem techniczno – technologicznym oraz nad 

wentylatorownią, jest z prefabrykowanych żelbetowych płyty otworowch 

opartych na wieńcach opaskowych. Od góry na płytach jest położona warstwa 

wyrównujaca w postaci wylewki z zaprawy cementowej o grubości około 5.0cm 

Na wylewce jest położona 2 x papa na lepiku. Stropodach nie posiada izolacji 
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termicznej. Zatem nie spełnia obecnych Norm, dotyczących ochrony cieplnej 

budynków. Podczas wykonywania robót remontowych, stropodach ten musi 

być poddany termomodernizacji. Musi zostać wymienione pokrycie dachu          

i wszystkie obróbki blacharskie.  

5.5 Czerpnia powietrza 

 

Fot. Nr20 ( zasypana i nieczynna czerpnia powietrza) 

Od strony północnej kompleksu budynków pływalni „RATAJE”, znajduje się 

nieczynna obecnie i całkowicie zasypana czerpnia powietrza. Oczywiście 

unieruchomiona czerpnia uniemożliwia funkcjonowanie instalacji nawiewno -  

wywiewnej pływalni. Podczas robót remontowych, czerpnia musi zostać 

odbudowana, co będzie się wiązało z wykonaniem najpierw wykopu i usunięcia 

najprawdopodobniej ceglanych fragmentów starej zniszczonej konstrukcji            

i wykonania nowej czerpni w technologii żelbetowej.  
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5.6  Taras 

 

Fot. Nr21 (taras z płyt lastrico od strony południowej budynku pływalni) 

Od strony południowej budynku pływalni, znajduje się taras wykonany z płyt 

lastrico. Ze względu na możliwość łatwego uszkodzenia płyt poliwęglanowych 

pokrywających budynek pływalni, został on odgrodzony od tarasu płotem                

z metalowej siatki. Estetyka takiego rozwiązania (wykonanego 40 lat temu), jest 

bardzo niska. Dlatego też w związku z projektowanym kapitalnym remontem 

budynku, który polegać będzie również na pokryciu pływalni nową fasadą 

aluminiowo – szklaną odporną na włamanie, proponuje się rozebranie 

obecnego tarasu wraz z ogrodzeniem i uszkodzonymi schodami terenowymi. 

Nowy taras wraz z nowymi schodami terenowymi, należy wykonać z  kolorowej 

kostki brukowej według projektu małej architektury.  
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5.7  Ściany zewnętrzne wraz ze stolarką okienną i drzwiową 

Ściany zewnętrzne wraz ze stolarką okienną i drzwiową                                        

(partrz Fot. Nr22, oraz Nr23), nie spełniają obowiązujacych norm dotyczących 

ochrony ciepnej budynków. Ponadto ściany zewnętrzne nie posiadają izolacji 

przeciwwilgociowej pionowej, ani poziomej.  Aby wykonać odpowiednią 

izolację przeciwwilgociową ścian zewnętrznych, należy wykonać roboty 

odkrywkowe, następnie zabezpieczyć wykopy przed zalaniem wodą opadową 

przy pomocy drewnianego zadaszenia. Oczywiście ściany muszą najpierw 

wyschnąć. Na wyschnięcie ścian, należy przewidzieć czas około jednego 

miesiąca. Sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, 

jak również jakiego materiału i o jakiej grubości należy użyć do 

termomodernizacji tych ścian oraz jaką zastosować kolorystykę, te informacje 

zostaną podane w projekcie budowlanym remontu budynku pływalni.  

 

 

Fot. Nr22 (fatalny stan techniczny okien budynku pływalni – okna posiadają 

pojedynczą szybę)  
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    Fot. Nr23 (brak izolacji pionowej i poziomej zewnętrznych ścian budynku) 

 

 

 

 

 

 

 

Brak izolacji przeciwwilgociowej pionowej na zewnątrz budynku, spowodował 

zagrzybienie i odpadanie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach 

znajdujących się poniżej poziomu terenu. Po wykonaniu izolacji 

przeciwwilgociowej na zewnątrz budynku, należy w wewnętrznych 

pomieszczeniach skuć zniszczony-odpadający tynk i położyć nowe tynki.           

(patrz Fot. Nr24, oraz Nr25) 
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      Fot. Nr24 (zagrzybiałe i odpadające tynki wewnętrzne)  

 

     Fot. Nr25 (zagrzybiałe i odpadające tynki wewnętrzne)  
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5.8  Ściany wewnętrzne wraz ze stolarką drzwiową 

Ściany wewnętrzne przed malowaniem lub położeniem płytek ceramicznych, 

należy wygładzić, przez położenie odpowiedniej gładzi szpachlowej. Wszystkie 

drzwi wewnętrzne są przeznaczone do wymiany. 

5.9  Plaża wokół niecki basenowej wraz ze stalową konstrukcją wsporczą. 

Plaża wokół niecki basenowej jest wykonana jako płyta żelbetowa o grubości 

około 12cm. Płyta ta opiera się na stalowej konstrukcji wsporczej. Konstrukcja 

ta jest całkowicie skorodowana z powodu braku jakiejkolwiek konserwacji 

podczas całego dotychczasowego okresu eksploatacji, oraz braku wentylacji 

przestrzeni wokół niecki basenowej. (patrz Fot. Nr26 i Nr27) Ze względu na 

liczne przecieki wody, konstrukcja żelbetowa plaży również uległa degradacji. 

(patrz Fot. Nr28) Dlatego też zarówno płytę żelbetową plaży, jak również 

stalową konstrukcję wsporczą należy rozebrać i wykonać nową według 

projektu. Do momentu wmiany płyty żelbetowej plaży basenu wraz z jej 

konstrukcją nośną, miejsca w których wymieniona konstrukcja stalowa nośna 

jest najbardziej zniszczona, muszą zostać podstemplowane drewnianymi 

okrąglakami Ø150mm poprzez poziomą poprzeczkę (kantówka 16cm x 16cm) 

 

       Fot. Nr26 (skorodowana konstrukcja wsporcza płyty żelbetowej plaży) 
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       Fot. Nr27 (skorodowana konstrukcja wsporcza płyty żelbetowej plaży) 

 

       Fot. Nr28 (obraz destrukcji płyty żelbetowej plaży)    
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6/ Zestawienie kosztów: 

- demontaż pokrycia z płyt poliwęglanowych         > 32000 pln (netto) 

- sprzęt                                                                           >   4750 pln (netto) 

- rozebranie stalowej konstrukcji nośnej pływalni > 60000 pln (netto) 

- rozkucie z wywozem płyty żelbetowej plaży        > 20500 pln (netto) 

- rozebranie stalowej konstrukcji wsporczej plaży i zabudowanie nowej 

                                                                                       >  162000 pln (netto) 

- szalunek tracony dla płyty plaży (blacha trapezowa – ocynk)  

                >    12000 pln (netto) 

- wylanie na mokro nowej płyty żelbetowej plaży  >  57000 pln (netto) 

- zabudowanie konstrukcji nośnej z drewna klejonego   

                                                                                      >   260000 pln (netto) 

- zabudowanie fasady aluminiowo-szklanej       >   1100000 pln (netto) 

- zdjęcie starej papy z dachu                                 >        22000 pln (netto) 

- utylizacja papy                                                      >          6000 pln (netto) 

- położenie styropapy gr. 20cm z papą wierzchnią układaną na gorąco 

  przy pomocy palników na propan-butan         >      108000 pln (netto) 

- obróbki blacharskie                                             >          4600 pln (netto) 

- wykonanie nowej czerpni powietrza               >        80000 pln (netto) 

- rozebranie starego tarasu                                  >       23400 pln (netto) 

- wykonanie nowego tarasu z kolorowej kostki brukowej z podłożem 

             >       70200 pln (netto) 

- wymiana dużych okien zewnętrznych stalowych na aluminiowo-szklane 

                                                                                   >      88500 pln (netto) 

- wymiana okien zwykłych na okna z PVC          >      10000 pln (netto) 

- wymiana drzwi zewn. i wew.                             >      20000 pln (netto) 
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- termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku pływalni  

                                                                                   >    55000 pln (netto) 

- odkopanie ścian zewnętrznych po obwodzie do poziomu ław 
fundamentowych                                                  >   120000 pln (netto) 

- zadaszenie wykopów                                          >     20000 pln (netto) 

- rapowanie ścian na zewnątrz budynku           >       7500 pln (netto) 

- izolacja pionowa ścian                                        >    30000 pln (netto) 

- zasypanie wykopów z zageszczeniem mechanicznym warstwami  

  co 20cm                                                                 >    28200 pln (netto) 

- skucie zniszczonych tynków wewnętrznych   >      2500 pln (netto) 

- wykonanie nowych tynków na zaprawie wap – cem 

                                                                                   >   10000 pln (netto) 

- malowanie                                                             >   20000 pln (netto) 

- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach      >   24000 pln (netto) 

- ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach >   48000 pln (netto) 

 

Ogółem:                                         >  2506150 pln (netto)  

 

 

 

 

 

                                                              
Projektant: Inż. Piotr Wiorek 
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7/ Karty informacyjne zaproponowanych farb antykorozyjnych 

SIKACOR ZINC R
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SIKACOR EG1 
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SIKACOR EG5 
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AD. III   CZĘŚĆ OPISOWA (branża elektryczna) 

Instalacja elektryczna. 

1. Stan istniejący. 

1.1. Aparatura rozdzielcza. 

Ze względu na długoletnią eksploatację ( 39 lat) w niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych (wilgoć, opary chloru) istniejąca aparatura rozdzielcza jest 

mocno skorodowana  i zdewastowana (foto nr 1, 2, i 3). Dla całości instalacji 

elektrycznej brak aktualnego zasadniczego schematu zasilania z oznaczeniem 

poszczególnych rozdzielnic, typów i przekroju przewodów oraz z danymi 

aparatury rozdzielczej w postaci typów i wielkości prądowej poszczególnych 

aparatów. Brak opisania głównego wyłącznika przeciwpożarowego (fot.  nr 1)  

Ponadto rozdzielnica w której znajduje się główny wyłącznik obiektu 

(oznaczony elipsą)  zasłonięta jest  blaszaną osłoną i  dodatkowo parawanem. 

Pokazane zdjęcia są jedynie częścią całości  aparatury znajdującej się w 

obiekcie. Ponadto część instalacji przeznaczona dla potrzeb wentylacji jest 

nieczynna a na rozdzielnicach przeznaczonych do sterowania aparaturą 

wentylacyjną brak jednoznacznych tabliczek ostrzegawczych zabraniających 

włączania poszczególnych rozdzielnic .     

  

      Foto nr 1                                   Foto nr 2                                            Foto nr 3 

 

1.2. Instalacja oświetleniowa. 

Część pomieszczeń szczególnie pomieszczenia natrysków, szatni                              

i pomieszczenia  techniczne nie spełnia wymagań natężenia oświetlenia 

zgodnego z polskimi normami. W szatni, pomieszczeniu ratownika istniejące 
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oprawy nie spełniają wymagań szczelności i odporności na wilgotność.                    

W pomieszczeniach technicznych brak oświetlenia awaryjnego. 

1.3. Sygnalizacja i blokady. 

W obiekcie brak sygnalizacji i blokady w razie wyłączenia pompy wody 

obiegowej przy dalszej pracy pompy chloru i kwasu. Wejście do pomieszczenia 

pompy chlorującej jest możliwe bez uprzedniego przewentylowania 

pomieszczenia.     

1.4. Instalacja piorunochronna. 

Instalacja piorunochronna została wykonana drutem o średnicy 6 mm2. Na 

kalenicy brak zwodu poziomego. Brak aktualnych protokołów oporności 

uziemienia 

1.5. System sieci. 

Istniejąca sieć pracuje  na napięciu 230/400 VAC w systemie sieci TN-C 

1.6. Ochrona przed rażeniem prądem elektrycznym. 

W istniejącej sieci 230/400 VAC jako ochronę przed rażeniem prądem 

elektrycznym jest zastosowane zerowanie. Brak aktualnych protokołów 

skuteczności zerowania i stanu izolacji poszczególnych obwodów.  

1.7. Ochrona przed przepięciami. 

Istniejąca sieć nie posiada  ochrony przed przepięciami. 

2. Prace potrzebne dla doprowadzenia instalacji elektrycznej do zgodności 

z obowiązującymi przepisami. 

2.1. Aparatura. 

W związku ze zmniejszeniem mocy  poszczególnych urządzeń technologicznych 

i zwiększeniem normy na natężenie oświetlenia  zmieni się  zapotrzebowanie 

mocy na energię elektryczną dla całości obiektu pływalni. Dla zmienionych 

warunków należy wykonać bilans mocy i dla nowych warunków dostosować 

aparaturę elektryczną. Dla poszczególnych urządzeń technologicznych (stacja 

uzdatniania wody, wymiennikownia, wentylatorownia, oświetlenie i gniazdka) 

należy przewidzieć nowe rozdzielnice o odpowiedniej szczelności, odporności na wilgotność 
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i opary chemiczne oraz dostosować  linie zasilające do wielkości mocy 

pobieranej przez poszczególne urządzenia technologiczne. Ponadto na 

podstawie wykonanego bilansu mocy należy wystąpić do dostarczyciela energii 

elektrycznej o wydanie nowych warunków przyłączenia, które określą sposób 

pomiaru energii elektrycznej i sposób ochrony przed rażeniem prądem 

elektrycznym.   

2.2. Instalacja oświetleniowa. 

Należy przeprowadzić obliczenia natężenia oświetlenia dla poszczególnych 

pomieszczeń przyjmując wielkość natężenia dla tych pomieszczeń zgodną                  

z wymaganiami polskiej normy. Część opraw należy wyposażyć w inwertery 

podtrzymujące napięcie w czasie braku napięcia podstawowego. ponadto na 

drogach ewakuacyjnych należy zainstalować awaryjne oprawy kierunkowe.  

2.3. Sygnalizacja i blokady. 

Dla uniemożliwienia wejścia do pomieszczenia z pompą chloru i pompą kwasu 

należy w drzwiach wejściowych do w/w pomieszczenia  przewidzieć zamek 

elektryczny, który pozwoli na otwarcie drzwi do pomieszczenia  po 

przeprowadzeniu odpowiedniej wentylacji. Należy przewidzieć  blokadę                  

i sygnalizację i w razie wyłączenia pompy wody obiegowej przy dalszej pracy 

pompy chloru i kwasu. Samoczynne wyłączenie pompy obiegowej powinno 

spowodować natychmiastowe zatrzymanie  pomp chloru i kwasu.   

2.4. Instalacja piorunochronna. 

Zgodnie z obowiązującą normą należy wykonać nową instalację 

piorunochronną  drutem o średnicy 8 mm.  Suma oczek siatki zwodów 

poziomych  nie powinna przekraczać 20 m. Po wykonaniu instalacji 

piorunochronnej przeprowadzić  pomiary  uziemienia   i przedstawić 

Inwestorowi  protokoły  z wykonanych pomiarów. 

2.5. System sieci. 

Projektowana  sieć powinna pracować   na napięciu 230/400 VAC w systemie  

TN-C-S 
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2.6. Ochrona przed rażeniem prądem elektrycznym. 

Jako ochronę przed rażeniem prądem elektrycznym należy zastosować szybkie 

wyłączenie instalacji z pod napięcia. Szybkie wyłączenie instalacji z pod napięcia 

należy realizować poprzez zastosowanie wyłączników nadmiarowo prądowych 

współpracujących z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Dla wyrównania 

potencjałów należy wykonać połączenia wyrównawcze. 

2.7. Ochrona przed przepięciami. 

Dla ochrony instalacji elektrycznej przed przepięciami na wejściu w rozdzielni 

głównej obiektu należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe. 

2.8. Główny wyłącznik przeciwpożarowy. 

W korytarzu przy wejściu należy zainstalować główny wyłącznik 

przeciwpożarowy w postaci przycisku umieszczonego w skrzynce z szybką. 

2.9. Instalacja sygnalizacji pożaru. 

Pomieszczenia biurowe, szatnie i pomieszczenia gospodarcze wyposażyć           

w samoczynną instalację sygnalizację pożaru.   

2.10. Instalacja telefoniczna i instalacja logiczna. 

Pomieszczenia biurowe wyposażyć w instalację telefoniczną i logiczną 

współpracującą z siecią WI-FI. 

2.11.  Monitoring. 

Dla umożliwienia przez personel obserwacji obiektu w czasie braku publiczności 

należy przewidzieć monitoring przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych 

mogących stanowić obszar działalności wybryków chuligańskich. 

2.12. Instalacja przeciw włamaniowa. 

Poszczególne pomieszczenia posiadające okna i drzwi zewnętrzne powinny 

zostać chronione  poprzez instalację  przeciw włamaniową. 
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3. Normy zwi ązane z zakresem robót modernizacyjnych 

PN INC 60364 – 1 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i   wymagania podstawowe”. 

PN IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”. 

PN IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym”. 

PN IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo”. 

PN IEC 60364-4-47 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed porażeniem prądem 

elektrycznym”. 

PN IEC 60364-4-473 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym”. 

PN IEC 60364-5-51 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór               

i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne”. 

PN IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 

długotrwała przewodów”. 

PN IEC 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór              

i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”. 
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PN IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenia odbiorcze”. 

PN- EM 62305  ,,Ochrona odgromowa" 

PN-EN 12464-1  ,,Oświetlenie miejsc pracy"     

4. Część kosztowa. 

4.1. Rozdzielnice       13500 zł 

4.2. Instalacja piorunochronna     12000 zł 

4.3. Osprzęt instalacyjny       3500 zł 

4.4. Przewody       30000 zł 

4.5. Oświetlenie awaryjne i kierunkowe   13000 zł  

4.6. Monitoring       11000 zł 

4.7. Instalacja sygnalizacji pożaru      9000 zł 

4.8. Instalacja przeciw włamaniowa      6000 zł 

4.9. Oprawy oświetleniowe     40000 zł 

4.10. Instalacja telefoniczna i logiczna      5000 zł 

                                                                   Razem               143000 zł 

 

 

 

Projektant: Inż. Zbigniew Padoł 
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AD. IV CZĘŚĆ OPISOWA (branża instalacyjna) 

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES  OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego instalacji 

zlokalizowanych w budynku Krytej Pływalni na osiedlu Piastowskim 53                      

w Poznaniu. 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje ekspertyzę techniczną na 

temat stanu 

technicznego następujących instalacji : 

- instalacji uzdatniania wody basenowej 

- instalacji wentylacji  

- instalacji węzła wymiennikowego 

- uzbrojenia niecki basenowej oraz plaży 

 

2. STAN TECHNICZNY INSTALACJI 

2.1. Instalacja uzdatniania wody basenowej 

� Opis instalacji 

Instalacja uzdatniania wody basenowej paruje w oparciu o ciśnieniowy 

system filtrowania wody wykorzystujący jako materiał filtrujący złoże 

żwirowo-piaskowe. 

Stacja działa w obiegu zamkniętym wg następującego schematu: 

 
                           niecka basenowa  →    pompa obiegowa   →    filtracja →   
  
           ↑         ↓ 
               ←   podgrzewanie                  ←    dezynfekcja  ← 

 
 

Woda do stacji pobierana jest bezpośrednio z niecki basenowej za 

pośrednictwem pięciu kratek ssących ( rura DN 50) zlokalizowanych w dnie 

niecki basenowej w jej głębokiej części. Woda za pośrednictwem jednej pompy 

obiegowej kierowana jest do dwóch filtrów ciśnieniowych o średnicy 2,2m 
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wykorzystujących jako materiał filtrujący złoże żwirowo-piaskowe. 

Doprowadzenie wody do niecki odbywa się za pośrednictwem pięciu kratek 

tłocznych (  rura DN 50) zlokalizowanych w dnie niecki basenowej w jej płytkiej  

części.  Po przefiltrowaniu do rurociągu tłocznego dozowany jest podchloryn 

sodu jako środek dezynfekujący. Pompa dozująca podchloryn sodu 

uruchamiana jest w sposób ręczny.  

 
� Stan istniejący 

 
1) Filtry 

W pomieszczeniu technicznym zlokalizowane są trzy stalowe filtry, dwa 

są pracujące, natomiast jeden wyłączony jest z eksploatacji. Filtry                      

z widocznymi śladami korozji.  

Brak dmuchaw do wzruszania złoża w trakcie procesu płukania. 
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2) Pompy obiegowe 

Pierwotnie w skład stacji wchodziły trzy pompy obiegowe. W chwili 

obecnej zamontowane są dwie pompy z czego pracuje tylko jedna. Druga 

uszkodzona wyłączona jest z eksploatacji.  

Pracująca pompa – Leszczyńska Fabryka Pomp 125 PJM 15  o mocy 5,5 

kW. Pompy z widocznymi śladami korozji korpusu. Brak filtrów 

wstępnych pomp 
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3) Rurociągi i armatura 

Rurociągi technologiczne wykonane są ze stali czarnej. Rurociągi                        

z widocznymi śladami korozji.  

Armatura żeliwna, zdekompletowana, z widocznymi śladami korozji. 
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4) Pomieszczenie chemii basenowej oraz urządzenia do pomiaru                             

i dozowania środków chemicznych 

W skład magazynów chemii basenowej wchodzą trzy pomieszczenia                

( przedsionek, pomieszczenie chlorowni, oraz pomieszczenie, w którym  

w chwili obecnej magazynowane są puste pojemniki podchlorynu sodu). 

W chlorowni zamontowane są dwie pompki , z czego tylko jedna jest 

sprawna. Dozowanie podchlorynu sodu odbywa się poprzez ręczne 

załączanie pompy dozującej, bez kontroli jej wydajności. Podchloryn 

dozowany jest z nieszczelnej beczki. 
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W pomieszczeniu chlorowni zlokalizowana  jest wentylacja  wyciągowa          

( wentylator dachowy wyciągowy ) – niesprawna. Wentylowanie 

pomieszczenia odbywa się poprzez otwarte okno. 

Brak urządzeń do dozowania korektora pH oraz koagulantu. 

Brak urządzeń do automatycznego pomiaru parametrów wody 

basenowej 

Brak urządzeń ratunkowych ( prysznic, oczomyjka, odzież ochronna ) 
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5) Niecka basenowa wraz z plażą 

Obiekt krytej pływalni wyposażony jest w jedną niecką basenową                 

o wymiarach 25 x 12,5 m. 

Niecka bez czynnego przelewu ( rynny przelewowej ), a w związku z tym 

brak zbiornika przelewowego.  Woda do stacji pobierana jest 

bezpośrednio z niecki basenowej za pośrednictwem pięciu kratek ssących 

( rura DN 50) zlokalizowanych w dnie niecki basenowej w jej głębokiej 

części. Doprowadzenie wody do niecki odbywa się za pośrednictwem 

pięciu kratek tłocznych (  rura DN 50) zlokalizowanych w dnie niecki 

basenowej w jej płytkiej  części. 

Wzdłuż długich krawędzi niecki na plaży basenowej zlokalizowano rynnę 

podłączoną do kanalizacji, natomiast wzdłuż krótkich krawędzi niecki 

plaża uzbrojona jest w wpusty podłogowe odprowadzające wodę do 

kanalizacji. 
 

  



91 
 

  

Nieszczelności plaży basenowej 
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Uszczelnienie przejść odwodnienia plaży 
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� Wnioski 
 

Stan techniczny instalacji uzdatniania wody ocenia się jako zły, a w przypadku 
pomieszczeń chemii jako niedostateczny.  Urządzenia wchodzące w skład stacji 
uzdatniania wody , noszą znamiona znacznego wyeksploatowania i wymagają 
wymiany. Zamontowane pompy nie posiadają filtrów wstępnych, które chronią 
pompę przed zatkaniem lub uszkodzeniem mechanicznym.  Skorodowane 
rurociągi i armatura mogą mieć niekorzystny wpływ na jakość wody.  Porowata 
struktura korozji  rurociągów oraz filtrów mogą być doskonałym miejscem do  
rozwoju bakterii chorobotwórczych. Rurociągi i armatura wymagają wymiany. 
Pomieszczenia chemii basenowej nie spełniają żadnych norm. Brak sprzętu 
ratunkowego, nieszczelny  pojemnik z podchlorynem sodu oraz niesprawna 
wentylacja wyciągowa stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia obsługi 
technicznej. 
Pomieszczenia oraz urządzenia chemii basenowej nie nadają się do dalszej 
eksploatacji. 
System cyrkulacyjny ( uzbrojenie niecki basenowej ) nie spełnia swoich 
podstawowych funkcji. Ilość zamontowanych kratek napływowych (dysz ) nie 
pozwala na doprowadzenia uzdatnionej wody w odpowiedniej ilości. Ponadto 
system cyrkulacji powinien równomiernie rozprowadzić w całym basenie środki 
dezynfekcyjne, uniemożliwiając w ten sposób powstawanie tzw. martwych 
stref. Zastosowany w basenie układ dysz nie spełnia tych założeń.  Jakość 
elementów uzbrojenia niecki oraz ich rozmieszczenie ocenia się jako zły                 
i podlega wymianie. 
Nieszczelności plaży oraz przejść rurociągów z jej odwodnienia stanowią 
poważne zagrożenie zarówno dla samej konstrukcji jak i użytkowników. 
Zawilgocone powierzchnie są doskonałym środowiskiem do rozwoju grzybów 
oraz bakterii chorobotwórczych. 

 
 

� Zalecenia. 
 

a) Istniejącą stację uzdatniania wody ( filtry, pompy, oraz orurowanie 

technologiczne ) należy usunąć. W to miejsce konieczne jest 

zabudowanie nowych filtrów, pomp basenowych oraz instalacji 

wykonanych z tworzyw sztucznych.  Ze względu na brak odpowiednio 

szerokiego otworu  technologicznego niemożliwym jest transport do 

pomieszczenia filtrowi nowych zbiorników filtracyjnych. Z uwagi na ten 

fakt proponuje się zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji uzdatnia 
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wody w oparciu o podciśnieniowy system filtracji. Filtry podciśnieniowe 

wykonane są z prefabrykowanych płyt polipropylenowych spawanych 

docelowo w miejscu ich pracy.   

Wymagania jakie powinna spełniać instalacja uzdatniania wody 

basenowej: 

 

- automatyczne sterowanie poszczególnymi fazami pracy filtrów                

w tym automatyczne płukanie filtrów ( w przypadku filtracji 

podciśnieniowej ) 

- automatyczna kontrola poziomu i uzupełnianie wody w zbiorniku 

wyrównawczym 

- możliwość ręcznego załączania/wyłączania urządzeń elektrycznych  

- zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem środków 

chemicznych podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp 

obiegowych 

- zabezpieczenie przed niekontrolowanym podgrzaniem wody                

w obrębie wymienników ciepła podczas awaryjnego lub 

zamierzonego postoju pomp obiegowych 

- regulacja temperatury wody w basenie 

- wizualizacja pracy stacji na ekranie ciekłokrystalicznym 

- Uwaga: wraz z wyłączeniem pomp obiegowych stacji uzdatniania 

wody basenowej ( stacja filtrów ), a więc zatrzymaniem instalacji 

musi nastąpić automatyczne wyłączenie pomp dozujących 

chemikalia basenowe. Układ taki zabezpiecza przed 

niekontrolowanym dozowaniem środków chemicznych podczas 

awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych 

- Automatyczny pomiar parametrów wody pH, Redox, CL, oraz 

automatyczne sterowanie pompami dozującymi chemikalia. 

- Sterownik chemii z możliwością kontroli urządzenia i dostępem          

do danych archiwalnych poprzez serwis internetowy. 

 
 
 
 

 



95 
 

Przykładowe rozwiązania przedstawiają poniższe zdjęcia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
b) Zaprojektować wydajność instalacji uzdatniania wody wg DIN 19 643 

oraz wytycznych zawartych w opracowaniu                                      
„Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni” wydane przez 
PZiTS oraz PZP przy akceptacji Ministerstwa Zdrowia                                 
autor mgr inż. Czesław Sokołowski, 

 
Dla basenów pływackich  

 � =
�∗�

�∗�
   m3/h 

 
w tym 
Q – objętość wody cyrkulacyjnej w czasie 1 h (m3/h) 
A – powierzchnia wody w basenie ( m2 ) 
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a – współczynnik powierzchniowo-użytkowy  (m2) 
a= 4,5 dla basenów do pływania 
n – częstotliwość w 1/h 
n= 1 dla basenów do pływania 
k – współczynnik obciążenia ( m-3) 
k- 0,5 dla procesu filtrowanie, chlorowanie 
Basen o wymiarach 25 * 12,5 m 

� =
�	
,�∗	

,�∗�,�
 = 138,88  m3/h  

 
 

                                  Przykładowe rozwiązania przedstawiają poniższe zdjęcia. 
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c) Zaprojektować oraz wykonać pomieszczenia chemii basenowej zgodnie  
z aktualnymi przepisami. 
Pomieszczenia chemii basenowej oznaczają miejsca ich magazynowania  
i dozowania.  
Wymagania dotyczące pomieszczeń chlorowni określone są                          
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa         
( dziennik Ustaw Nr 21. Poz. 73 z dnia 27 stycznia 1994 r.) 
Magazyny kwasu oraz podchlorynu sodu zlokalizować w istniejących 
pomieszczeniach chemii. Posadzki oraz ściany wykonać z materiałów 
chemoodpornych. Pomieszczenia uzbrojone w kratkę ściekową                        
z doprowadzeniem do studzienki bezodpływowej, lub tacę o pojemności 
równej pojemności zbiorników z chemikaliami, oraz instalacje co                  
( temperatura pomieszczenia 5o – 25 oC ). Ponadto pomieszczenia 
wyposażone w instalację wodociągową oraz zlew w wykonaniu 
chemoodpornym, oraz instalację wentylacji.  
Przedsionek magazynów chemii wyposażony w sprzęt ratunkowy.                  
W chlorowni zmagazynowane środki dechloracyjne (np. węglan sodu lub 
tiosiarczan sodu ). 
 

d) Zaprojektować oraz wykonać nowy system cyrkulacji wody w niecce 
basenowej, w skład którego wchodzą: 
- system dysz napływowych rozprowadzający uzdatnioną wodę 
równomiernie w całej objętości niecki basenowej 
- czynny przelew ( rynna przelewowa) zlokalizowany  wzdłuż dłuższych 
ścian niecki basenu 
- zbiornik retencyjny . Zbiornik ten wykonać z prefabrykowanych 
elementów z PP łączonych na miejscu z procesie spawania. 
W celu przeprowadzenia tych prac konieczna jest przebudowa niecki 
basenowej. Sposób remontu ( wymiany ) niecki należy uzgodnić                     
z Zamawiającym na etapie tworzenia dokumentacji technicznej.  
Proponowane rozwiązania : 

• Zabudowanie niecki basenu wykonanego w całości ze stali 
nierdzewnej 

• Zabudowanie niecki basenu którego ściany oraz rynna przelewowa 
wykonana jest ze stali nierdzewnej , natomiast dno basenu wyłożone 
jest folią basenową  lub ceramiką. 

• Zabudowanie niecki basenu którego ściany oraz rynna przelewowa 
wykonana jest ze stali powlekanej na gorąco folią PVC , natomiast 
dno basenu wyłożone jest folią basenową  lub ceramiką. 
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• Regeneracja istniejącej niecki w systemie okładzin ceramicznych                 
z wykształceniem górnego przelewu wraz z niezbędnym systemem 
izolacji. 

 

 

 

 

Przykłady basenów wykonanych w całości ze stali nierdzewnej 

 

 

 

 

Folia PVC 

Stal nierdzewna 
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Przykłady basenów łączących stal nierdzewną z folią basenową. 

e)  Należy wykonać nowe odwodnienie plaży basenu po całym obwodzie niecki 

wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnych na całej powierzchni plaży. Prace 

takie wiążą się z wymianą wykładzin ceramicznych na całej powierzchni plaży. 

UWAGA: Wymagane klasy antypoślizgowości wykładzin ceramicznych plaży 

basenu B i C zależnie od miejsca lokalizacji wykładzin. 

Należy zwrócić szczególna uwagę na uszczelnienie połączeń niecka basenowa- 

plaża, oraz przejść instalacji przez plażę. Wszystkie dylatacje konstrukcyjne 

należy uszczelnić stosując rozwiązania systemowe przewidziane dla zbiorników 

wodnych i basenów. 

Przykładowe rozwiązania pokazują poniższe zdjęcia. 
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2.2 Instalacja wentylacji. 
 
 

� Opis instalacji oraz stan istniejący 

• Hala basenu  pierwotnie wyposażona w mechaniczną instalację 

nawiewną oraz wywiewną.  W skład instalacji nawiewnej jak                        

i wywiewnej wchodził wentylator wraz z systemem kanałów , czerpni 

i wyrzutni. W chwili obecnej wentylacja jest niesprawna. Wentylatory 

uszkodzone, kanały skorodowane, wyrzutnia zasypana ziemią. 

Miejsce doprowadzenie powietrza do hali basenowej zaślepione. 

Wentylowanie  hali basenowej odbywa się poprzez otwarte okna, 

oraz uszkodzoną żaluzję zalkalizowaną w ścianie hali basenu. Grzanie 

hali basenowej odbywa się za pomocą żeliwnych grzejników 

zlokalizowanych wzdłuż  długich ścian hali. Grzejniki zasilane                     

z istniejącego węzła wymiennikowego. 
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• Pomieszczenie chlorowni wyposażone w niesprawną instalację 

wentylacji wyciągowej. 

W skład instalacji wchodzi rura wyciągowa oraz niedziałający 

wentylator dachowy. 

W chwili obecnej wentylacja pomieszczenia odbywa się za 

pośrednictwem okna zlokalizowanego w  w/w pomieszczeniu. 
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• Zaplecze szatniowo – sanitarne wyposażone w wentylację 

grawitacyjną oraz niesprawną wentylacje wyciągową.  
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� Wnioski 

 

Stan techniczny instalacji wentylacji ocenia się jako niedostateczny. Urządzenia 

wchodzące w skład instalacji wentylacji są nieprawne i wymagają wymiany. 

Brak sprawnej wentylacji hali basenu w połączeniu z dużą wilgotnością 

powietrza  ma negatywny wpływ na jakość stalowej konstrukcji hali basenu.          

Na suficie pomieszczeń  natrysków widoczne ślady zagrzybienia.  

Niesprawna wentylacja pomieszczenia chlorowni stanowi poważne zagrożenie 

dla życia i zdrowia obsługi technicznej. 

 

� Zalecenia. 

Istniejącą instalację wentylacji należy usunąć. Należy zaprojektować oraz 

wykonać nową instalację w oparciu o : 

 

1 Podstawa wykonania dokumentacji projektowej:  

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.                   

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz.U, z 2002r Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)  

f)  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 

zawierające się w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 

g) „Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni” wydane przez 

PZiTS oraz PZP przy akceptacji Ministerstwa Zdrowia                                   

autor mgr inż. Czesław Sokołowski, 

h) Stosowne do projektowanych instalacji normy i przepisy branżowe. 

 

2 Wymagania, jakie powinna spełniać instalacja wentylacyjna dla 

omawianego obiektu: 

Instalacja wentylacji  powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem 

ekonomicznego aspektu eksploatacji obiektu. Należy przez to rozumieć 

zastosowanie rozwiązań o możliwie wysokiej efektywności energetycznej. Tam, 

gdzie to ekonomicznie uzasadnione, należy zastosować instalację umożliwiającą 

bieżące dostosowywanie jej wydajności do aktualnych potrzeb. Dokumentacja 
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powinna zawierać obliczenia potwierdzające zasadność rozwiązań przyjętych            

w projekcie. 

Projekt w sposób szczególny powinien uwzględniać wszystkie wymagania 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej.  

a)  Pomieszczenia basenowe: 

• Obliczenia dotyczące wymaganych wydajności powietrza i wymaganej 

mocy cieplnej i chłodniczej instalacji klimatyzacyjnej dla pomieszczeń 

basenowych należy przeprowadzić przy następujących założeniach: 

− wilgotność względna powietrza – 55 do 60% 

− temperatura powietrza - 30°C 

− temperatura wody w basenie głównym - 28°C 

• Instalacja klimatyzacyjna w okresie użytkowania pomieszczeń 

basenowych powinna zapewnić w nich stałe, zadane warunki klimatu 

niezależnie od parametrów powietrza zewnętrznego oraz niezależnie od 

frekwencji kąpiących się osób.  

• Przy wyznaczaniu wydajności instalacji wentylacyjnej dla celów 

grzewczych i chłodniczych należy uwzględnić ograniczenia temperatury 

nawiewanego powietrza do zakresu pomiędzy 22 a 45°C. 

• Instalacja wentylacyjna powinna zapewnić minimum 50 m3/h powietrza 

zewnętrznego dla każdej osoby przebywającej w pomieszczeniu 

basenowym, a w przypadku aktywnych funkcji sportowych (treningów, 

zawodów pływackich) 100 m3/h dla każdego zawodnika.  

• Instalacja wentylacyjna powinna zapewnić dostateczną cyrkulację 

powietrza w całej objętości pomieszczenia basenowego, nie 

dopuszczając do tworzenia się zastoin powietrza.  

• System dystrybucji powietrza powinien być zaprojektowany oraz 

wykonany z uwzględnieniem kurtyn powietrznych, chroniących okna 

zewnętrzne przed kondensacją na nich pary wodnej, oraz z 

uwzględnieniem konieczności wzmożonego ruchu powietrza w okolicach 

elementów konstrukcyjnych, narażonych na przemarzanie.  

• Do klimatyzacji pomieszczenia basenowego należy zastosować 

specjalistyczną centralą klimatyzacyjną. Przeznaczenie zastosowanych 

central do klimatyzacji pomieszczeń basenowych powinno być 

potwierdzone w deklaracji zgodności przez ich producenta.  
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• Zamawiający będzie wymagał, aby proponowane w projekcie typy 

central były w przeszłości zastosowane w minimum dwóch obiektach 

basenowych o podobnej wielkości na terenie Polski i otrzymały 

pozytywną opinię użytkowników tych obiektów po minimum rocznej 

eksploatacji.  

 
Wymagania techniczne dla zastosowanych basenowych central  
klimatyzacyjnych 

 

• Temperaturowa sprawność bloku odzysku ciepła z usuwanego powietrza 

-  minimum 80% dla toru nawiewnego przy temperaturze zewnętrznej -

20°C. 

• Możliwość częściowej i pełnej recyrkulacji powietrza, przy czym udział 

powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego zmieniany automatycznie, 

zależnie od potrzeb osuszania i wentylacji.  

• Możliwość niezależnej realizacji funkcji osuszania i 

ogrzewania(chłodzenia) hali basenowej.  

• Precyzyjna płynna regulacja temperatury i wilgotności powietrza w hali 

basenowej. Dostępna dla użytkownika możliwość bieżącego odczytu 

wartości nastawionych i zmierzonych tych parametrów oraz dostępna dla 

użytkownika możliwość zmiany ich nastaw w określonym zakresie.  

• W razie konieczności zastosowania dodatkowej chłodnicy powietrza 

możliwość jej sterowania łącznie z centralą klimatyzacyjną za pomocą 

spójnego systemu.  

• Możliwość skomunikowania systemu sterowania central 

klimatyzacyjnych z centralnym systemem elektronicznego zarządzania 

budynkiem (BMS). 

• Funkcja redukcji wydajności centrali, uruchamiana automatycznie, gdy 

nie jest potrzebna wydajność nominalna, przy czym centrala powinna 

umożliwić ustawienie niezależnych wartości nastaw wydajności                       

i nominalnej i dyżurnej, optymalnych dla przedmiotowego obiektu.   

• Funkcja elektronicznej regulacji wydajności, umożliwiająca dostosowanie 

sprężu dyspozycyjnego centrali do strat przepływu powietrza w instalacji. 
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• Funkcja umożliwiająca wytworzenie podciśnienia w hali basenowej, 

niezależnie od trybu pracy centrali (zarówno podczas pracy z powietrzem 

zewnętrznym, jak i w recyrkulacji).  

• Odporność komponentów wewnętrznych centrali na agresywne działanie 

wilgotnego powietrza i związków chloru.  

• Rozwiązania techniczne, eliminujące kondensację pary wodnej na 

konstrukcyjnych i ruchomych elementach centrali oraz wewnątrz ścianek 

zewnętrznych i wewnętrznych. Zamawiający będzie wymagał opinii 

użytkowników tego typu urządzeń. 

 

b) Zaplecza szatniowo – sanitarne: 

• Dla pomieszczeń szatni powinna być zastosowana wentylacja nawiewno 

– wywiewna bez recyrkulacji (wentylacja wyłącznie powietrzem 

zewnętrznym) z zastosowaniem urządzeń z odzyskiem ciepła                             

z usuwanego powietrza. 

• Wentylacja szatni powinna zapewnić minimum 8 wymian powietrza                
w ciągu godziny. 

• Dla pomieszczeń WC powinna być zastosowana niezależna wentylacja 
mechaniczna wywiewna (lokalna lub zbiorcza), pracująca w sposób ciągły 
przez całą dobę. Wydajność instalacji nie mniej, niż 100 m3/h na jedną 
kabinę.   

• Dla pomieszczeń natrysków należy sprawdzić możliwość połączenia ich 
instalacji wentylacyjnej z instalacją hali basenowej. Jeśli takie połączenie 
jest możliwe, to wywiew z pomieszczeń natrysków odbywać się będzie za 
pomocą instalacji podłączonej do instalacji wywiewnej z hali basenowej, 
nawiew uzupełniający do pomieszczeń natryskowych odbywać się będzie 
z hali basenowej za pośrednictwem otworów drzwiowych i (lub) 
dodatkowych krat wyrównawczych w ścianach rozdzielających te 
pomieszczenia. 

• W przypadku braku możliwości zastosowania wspólnej instalacji 

wentylacyjnej dla pomieszczeń natrysków i hali basenowej należy 

zastosować instalację wentylacyjną pomieszczeń natrysków wspólną                

z instalacją wentylacyjną szatni. Wówczas należy zastosować centralę 

wentylacyjną przystosowaną do wentylacji pomieszczeń wilgotnych            

(nie dopuszcza się stosowania central z wymiennikami regeneracyjnymi). 
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Przewody wentylacyjne i izolację cieplną należy  wykonać w sposób 

eliminujący kondensację w nich pary wodnej. 

 

c) Podbasenie, pomieszczenia wentylatorowi, stacji uzdatniania wody, 

pomieszczenia reagentów chemicznych. 

• Dla pomieszczeń technicznych należy zastosować podciśnieniową 

wentylację mechaniczna, nawiewno – wywiewną, bez recyrkulacji.   

• Wywiew mechaniczny z pomieszczenia reagentów (50% dołem i 50% 

górą) z zastosowaniem elementów instalacji oraz urządzeń odpornych  

na działanie chloru.  

• Instalacja mechanicznej wentylacji wyciągowej w pomieszczeniu 

chlorowni min 5x/h 

• W pomieszczeniach technicznych stacji uzdatniania wody kratki 

wywiewne należy zlokalizować w pobliżu źródeł wilgoci i zanieczyszczeń 

chemicznych. 

• Instalacja nawiewna do pomieszczeń technicznych powinna być 

wyposażona w nagrzewnice dogrzewające powietrze do temperatury 

+8°C. Wybór typu nagrzewnic (elektrycznej lub wodnej) powinien być 

uzasadniony rachunkiem ekonomicznym nakładów inwestycyjnych             

i na eksploatację.  

• Nie dopuszcza się wentylacji pomieszczeń technicznych za pomocą 

systemów wentylacyjnych obsługujących halę basenową lub inne 

pomieszczenia, do których mają dostęp klienci. 

d) Źródło chłodu 

• Przy projektowaniu źródła chłodu należy uwzględnić możliwość 

wykorzystania części ciepła odpadowego do ogrzewania wody 

basenowej.   
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2.3  Instalacja węzła wymiennikowego 
 

� Opis instalacji oraz stan istniejący 

W budynku zlokalizowano węzeł wymiennikowy, którego źródłem zasilania jest 

miejska sieć cieplna. 

W skład węzła wymiennikowego wchodzi sześć wymienników typu JAD . 

Instalacja węzła wykonana z rur stalowych. Armatura żeliwna .   

� Wnioski 

 

Stan techniczny instalacji węzła wymiennikowego ocenia się jako zły. 

Urządzenia wchodzące w skład węzła , noszą znamiona znacznego 

wyeksploatowania i wymagają wymiany. Stalowe rurociągi z widocznymi 

śladami korozji. Instalacja i armatura nieszczelna. Izolacja termiczna rurociągów 

spękana, nieszczelna. 
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� Zalecenia. 
Istniejącą instalację węzła wymiennikowego należy usunąć. Należy 

zaprojektować oraz wykonać nową instalację węzła wymiennikowego. 

Zaleca się wykonanie niezależnych instalacji: 

• stacji wymienników ciepła dla potrzeb  CWU 

• stacji wymienników ciepła dla potrzeb CO + wentylacji 

• stacji wymienników  ciepła dla potrzeb technologii basenowej. 
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Zapotrzebowanie na ciepło dla poszczególnych obiegów przyjąć zgodnie                   

z wytycznymi projektantów poszczególnych branż . Wszystkie rurociągi po 

stronie wysokich i niskich parametrów wykonać z rur stalowych bez szwu, 

walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-74219. 

Grubość izolacji wykonać zgodnie z norma PN-B-02421. 

Zgodnie z Dz.U. 135 z dnia 9 lipca 2003 w sprawie warunków technicznych 

dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 

ciśnieniowych, wymienniki ciepła oraz urządzenia zabezpieczające instalację 

przed wzrostem ciśnienia tj.: naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawory 

bezpieczeństwa podlegają dozorowi  Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

3. SZACUNKOWE KOSZTY WYMIANY INSTALACJI 

Lp. Rodzaj robót Cena netto 

1 Instalacja uzdatniania wody wraz z 
urządzeniami pomiaru i dozowania chemii 
basenowej 

320 000 zł  

2 Instalacja wentylacji mechanicznej 380 000 zł 

3 Remont pomieszczeń magazynowania 
środków chemicznych 

55 000 zł 

4 Remont plaży – obejścia basenu 150 000 zł – bez robót 
żelbetowych 

230 000 -  z robotami 
żelbetowymi 

5 Remont niecki basenu 500 000 ÷ 1 200 000  -  w 
zależności od przyjętej 

technologii 

6 Instalacja węzła wymiennikowego  310 000 zł 

7 Opracowania projektowe 5% wartości prac 

 

4. PRACE NIEZBĘDNE W CELU URUCHOMIENIA BASENU W SEZONIE 

SZKOLNYM 2014/2015 

 

Warunkiem koniecznym  oddana do użytkowania krytej pływalni wraz             

z rozpoczęciem nowego roku szkolnego jest zapewnienie bezpieczeństwa 
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zarówno użytkownikom jak i obsłudze technicznej. W tym celu niezbędne 

jest przeprowadzenie kilku prac remontowych: 

 

• Należy zainstalować układ do kontroli i rejestracji parametrów              

fizyko – chemicznych wody basenowej.  Układ ten będzie w sposób 

automatyczny sterował pompami dozującymi środki chemiczne. Wodę 

do pomiarów pobrać z niecki basenowej. 

Ponadto należy zainstalować stacje pomp dozujących: 

- podchlorynu sodu, 

- kwasu jako korektor odczynu pH wody basenowej 

- koagulanta w celu wspomagania procesu filtracji wody basenowej. 

- wszystkie środki chemiczne wprowadzić do instalacji za pomocą 

inżektorów dozujących 

- koagulat do rurociągu pomiędzy zestawem pomp a zbiornikami 

filtracyjnymi 

- podchloryn sodu na rurociągu tłocznym za procesem filtracji  

Koszt  35 000 zł netto 

• W celu wprowadzenia środków chemicznych do instalacji konieczna jest 

wymiana części stalowych rurociągów oraz armatury na instalację  PVC: 

- odcinek łączący pompę ze zbiornikami filtracyjnymi 

- odcinek instalacji tłocznej od filtra do zaworu na rurociągu DN 200 

- wymiana zaworów DN 150 na PVC ( rurociąg tłoczny filtra ) – 2 szt. 

- wymiana zaworu na rurociągu tłocznym DN 200 – 1 szt. 

Koszt  6 000 zł netto 
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• Należy wyremontować pomieszczenia chemii basenowej zgodnie                     

z aktualnymi przepisami. 

Pomieszczenia chemii basenowej oznaczają miejsca ich magazynowania   

i dozowania.  

Wymagania dotyczące pomieszczeń chlorowni określone są                            

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa                    

( dziennik Ustaw Nr 21. Poz. 73 z dnia 27 stycznia 1994 r.) 

Magazyny kwasu oraz podchlorynu sodu zlokalizować w istniejących 

pomieszczeniach chemii. Posadzki oraz ściany wykonać z materiałów 

chemoodpornych. Pomieszczenia uzbroić w kratkę ściekową                      

z doprowadzeniem do studzienki bezodpływowej, lub tacę o pojemności 

równej pojemności zbiorników z chemikaliami. Ponadto pomieszczenia 

wyposażone w instalację wodociągową oraz zlew w wykonaniu 

chemoodpornym, oraz instalację wentylacji mechanicznej.  

Przedsionek magazynów chemii wyposażony w sprzęt ratunkowy.                  

W chlorowni zmagazynowane środki dechloracyjne (np. węglan sodu lub 

tiosiarczan sodu ). 

Koszt  55 000 zł netto 

• Sprawdzić stan instalacji kanalizacji i w razie potrzeby udrożnić 
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Koszty ogółem wynoszą: 

35000pln + 6000pln +55000pln = 96000pln (netto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: Mgr inż. Tomasz Szczyrba 

 
 


